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Titlurile onorifice se acordă unor personalităţi care recunosc şi respectă valorile 

constitutive ale Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (ANMB) şi contribuie 

în mod esenţial la realizarea misiunii şi strategiei acesteia. 

 

I. TITLURILE 

 

Art. 1.  (1) În exercitarea prerogativelor autonomiei universitare şi în semn de aleasă 

apreciere faţă de activitatea prodigioasă a unor personalități marcante care au adus servicii sau 

contribuții deosebite academiei, societății, comunității locale, naționale sau internaționale și 

care au avut o contribuție substanțială și/sau de durată la dezvoltarea domeniului în care 

activează, ANMB poate acorda prin hotărârea Senatului universitar,  următoarele titluri  și 

distincții onorifice: 

(2) Titlurile onorifice:  

a) Titlul de Doctor Honoris Causa;  

b) Titlul de Profesor de Onoare;  

c) Titlul de Senator de Onoare;  

d) Titlul de Membru de Onoare al Comunității Academice; 

e) Titlul de Professor Emeritus  

(3) Distincțiile onorifice:  

a) Diplomă de Excelență; 

b) Diplomă de Merit; 

(4) Senatul universitar poate aproba instituirea și acordarea altor tituri onorifice și 

distincții decât cele menționate la aliniatele 2 și 3 ale prezentului articol. 

 

Art.2 (1) Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

din Constanţa (ANMB) se acordă personalităţilor din afara ANMB, recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional prin realizări deosebit de importante în domeniile ştiinţei, tehnicii, 

culturii, ca o recunoaştere a competenţei şi excelenţei. Personalităţile din afara lumii 

academice trebuie să aibă contribuţii esenţiale la binele societăţii şi/sau să contribuie în mod 

esenţial la realizarea misiunii ANMB. Deci, înalta distincţie poate fi acordată unor 

personalităţi care au, într-un fel sau altul, numele legat de dezvoltarea Academiei Navale  

„Mircea cel Bătrân”. 

(2) Nu se va acorda titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalităţi care fac 

parte din comunitatea academică proprie, cât şi unor personalităţi recunoscute, dar a căror 

activitate s-a desfăşurat, în cea mai mare parte, în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. De 

asemenea nu se va decerna titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalităţi politice 

sau unor demnitari de Stat pe perioada exercitării mandatului acestora. 

(3) Respectând conţinutul acestei înalte distincţii care întăreşte în mod public şi 

solemn realizările unei cariere profesionale ale căror autoritate şi prestigiu sunt deja 

recunoscute, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îşi alege cu cea mai mare grijă 

personalităţile ce urmează a primi titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA. 

(4) Candidații trebuie să fie persoane de o integritate morală și profesională 

indiscutabilă, în concordanță cu valorile ANMB și  trebuie să îndeplinească cel puțin unul din 

următoarele criterii: 

a) să fie laureat al unor premii și distincții internaționale de notorietate în mediul academic; 

b) să fie membru al Academiei Române sau al unor academii internaţionale de prestigiu;  

c) să aibă o contribuție importantă la dezvoltarea domeniului în care activează, recunoscută la 

nivel național sau internaţional;  



d) să aibă o contribuţie semnificativă la promovarea culturii, a valorilor societăţii române şi 

ale Armatei României sau la afirmarea democrației și libertăților individuale ca autor, 

exponent marcant al unor curente de gândire, lider de opinie;  

e) să fie o personalitate publică care se bucură de prestigiu şi recunoaştere la nivel 

internaţional; 

f) să fi contribuit în mod hotărîtor la inițierea sau strângerea legăturilor științifice, cuturale sau 

politice la nivel instituțional dintre țara sa și România.  

 

Art.3 Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Academiei Navale  „Mircea cel Bătrân” din 

Constanţa se acorda unor profesori de prestigiu din afara Academiei Navale  „Mircea cel 

Bătrân” care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: 

a) desfășoară, la data acordării titlului, activitate didactică și/sau de cercetare în cadrul unei 

alte instituții de învățământ din țară sau străinătate; 

b) sunt specializați într-un domeniu din aria curiculară a Academiei; 

c) sunt personalități de referință în domeniul lor de specializare, care au contribuit prin 

activitatea lor la dezvoltarea domeniului pe plan național și/sau internațional; 

d) contribuția lor în domeniul de specializare a fost recunoscută prin distincții acordate de 

instituții prestigioase din țară sau din străinătate 

e) au contribuit la dezvoltarea activităților didactice / de cercetare din ANMB, sau la stabilirea 

și dezvoltarea de colaborări importante între ANMB și instituții partenere din străinătate. 

 

Art.4 (1)Titlul de SENATOR DE ONOARE al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 

Constanţa se acordă unor personalităţi care, prin activitatea lor, au contribuit la îndeplinirea 

misiunii ANMB, la stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii academice şi 

organizaţii publice sau private prestigioase.  

(2) La încheierea mandatului rectorii ANMB sunt de drept deținători ai titlului onorific 

de SENATOR DE ONOARE. 

(3) Toate persoanele care dețin titlul de SENATOR DE ONOARE pot participa numai la 

ședințele festive ale Senatului ANMB.  

 

Art.5  Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE se acordă unor 

personalităţi din afara ANMB care, prin activitatea lor, au contribuit la îndeplinirea misiunii 

ANMB. 

Candidații trebuie să îndeplinească cel puțin unul din următoarele criterii: 

a) să fie o personalitate de seamă a activității didactice și/sau de cercetare științifică din țară 

sau străinătate;  

 c) să aibă o contribuție importantă la afirmarea libertății și valorilor democratice la nivelul 

comunității locale, naționale sau internaționale;  

f) să fi contribuit la stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor între ANMB și instituţii academice 

şi organizaţii publice sau private prestigioase; 

f) să fie absolvent al ANMB, care s-a afirmat ulterior prin realizări de excelență în domeniul 

de activitate, contribuind la creșterea prestigiului profesional al ANMB. 

 

Art.6 Titlul de PROFESSOR EMERITUS al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din 

Constanţa se acordă profesorilor ANMB, la împlinirea vârstei legale de pensionare, pentru 

realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, și care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

a) au fost, până la data pensionării, cadre didactice titulare ale Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân” din Constanţa, cu gradul de profesor universitar/de cercetător științific gradul I; 

 



b) anterior pensionării, au activat în calitate de cadru didactic timp de cel puţin 10 ani 

succesivi;  

c) au obţinut rezultate remarcabile în activitatea didactică şi ştiinţifică, recunoscute de mediul 

academic naţional şi internaţional;  

d) nu au avut, în ultimii 5 ani anterior pensionării, sancţiuni disciplinare.  

 

Art.7 Distincția DIPLOMA DE EXCELENȚĂ se poate acorda membrilor comunității 

universitare  din ANMB, care întruneasc următoarele condiţii: 

a) să fi avut rezultate profesionale de excepţie; 

b) să fi adus, direct sau indirect, o contribuţie remarcabilă la dezvoltarea ANMB şi/sau la 

creşterea prestigiului profesional al acesteia. 
 

Art.8 Distincția DIPLOMA DE MERIT se poate acorda în semn de supremă recunoaştere a 

meritelor deosebite pe care o persoană (cadru didactic universitar şi de cercetare ştiinţifică, 

absolvent al ANMB, persoană din afara ANMB) sau o entitate organizaţională (facultate, 

institut de cercetare, editură, agenţie etc.) le-a avut în decursul activităţii sale, contribuind la 

creşterea prestigiului ANMB în plan naţional şi internaţional.  

 

II. MODALITĂŢI DE PROPUNERE A ACORDĂRII TITLURILOR 

ONORIFICE 

 

 

Art.9 Titlurile onorifice: DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE ONOARE, 

SENATOR DE ONOARE, MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE, 

PROFESSOR EMERITUS pot fi acordate: 

1. la propunerea Consiliilor Facultăţilor (cel mult o dată la 2 ani pentru fiecare  

facultate); 

2. la propunerea Biroului Consiliului de Administraţie, făcută de Rector sau 

Prorectori, cel mult de trei ori în timpul unei legislaturi. 

 

III. PROCEDURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN ACORDAREA TITLURILOR 

ONORIFICE 

 

 

Art.10  Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA 

(1) Toate propunerile pentru acordarea titlului se avizează de către Consiliul de  

Administraţie şi se înaintează spre aprobare Senatului. În cazul aprobării, în aceeaşi şedinţă a 

Senatului se votează componenţa unei comisii de acordare a titlului propusă de Consiliul de 

Administraţie, formată din 5 persoane, prezidată de Rectorul ANMB.  

(2)Comisia va contacta în scris personalitatea în cauză şi după obţinerea acordului 

scrisal acesteia va solicita personalităţii în cauză un Curriculum Vitae şi o listă de lucrări.  

(3) Comisia va întocmi un referat de susţinere a propunerii şi un ,,Laudatio”; 

(4) Textul „Laudatio”, cu evidenţierea extrasului pentru Diplomă este comunicat la 

Secretariatului Senatului universitar cu cel puţin 10 calendaristice zile înaintea ceremoniei de 

decernare pentru postare pe platforma ADL a Senatului ANMB, spre știința tuturor 

senatorilor. 

(5) Obligaţiile Senatului sunt următoarele: 

a) hotărăşte asupra propunerii, pe care o avizează prin votul majorităţii membrilor prezenţi, 

dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor; 



b) analizează referatul Comisiei de acordare a titlului onorific şi hotărăşte acordarea sau 

neacordarea titlului; 

(6) Obligaţiile Rectorului sunt următoarele: 

a) aprobă data desfăşurării ceremoniei, de comun acord cu personalitatea în cauză, 

b) invită oficial personalitatea desemnată să ia parte la ceremonia de decernare; 

c) invită la ceremonia de decernare, personalități din domeniul didactic, științific și cultural. 

(7) Senatul Academiei Navale  „Mircea cel Bătrân” va urmări, pe termen lung, 

asigurarea unui echilibru în reprezentarea domeniilor de activitate în care s-au afirmat 

laureații DOCTOR HONORIS CAUSA. 

 

 

Art.11 Titlul de PROFESOR DE ONOARE, SENATOR DE ONOARE, MEMBRU DE 

ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE şi Titlul de PROFESSOR EMERITUS 

(1)Consiliul Facultăţii sau Biroul Consiliului de Administraţie înaintează propunerea 

însoţită de un Curriculum Vitae. Consiliului de Administraţie va decide dacă aceasta se 

înaintează către Senatul ANMB spre validare; 

(2) Consiliul de Administraţie propune o comisie de acordare a titlului onorific 

formată din 5 membri, care va elabora un raport în acest sens; 

(3) Senatul universitar aprobă numirea Comisiei de acordare a titlului onorific; 

(4) Comisia va întocmi un referat de susţinere a propunerii şi un ,,Laudatio”. Avizul 

favorabil al comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei; dacă există opinii 

separate, acestea vor fi consemnate. 

(5)Comisia de acordare a titlului înaintează spre aprobare Senatului ANMB referatul și 

textul „Laudatio”,  care vor fi comunicate Secretariatului Senatului cu cel puţin 10 zile 

calendaristice înaintea ședinței pentru postare pe platforma ADL a Senatului ANMB, spre 

știința tuturor senatorilor. 

(6)În următoarea ședință a Senatului universitar, luând în considerare referatul 

comisiei de acordare a titlului onorific, Senatul universitar decide, prin vot, cu majoritate 

simplă, și emite o hotărâre de acordare a titlului onorific.  

(7)În cazul respingerii de către Senat a propunerii de acordare a titlului onorific, 

aceasta nu va putea fi reiterată mai devreme de un an de la data respingerii. 

(8) Consiliul de Administrație stabilește data şedinţei festive de decernare a titlurilor 

onorifice.  

 

Art.12 Organizarea ceremoniei de acordare a titlului onorific este responsabilitatea Senatului 

universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și se desfăsoară în principal, după 

următorul ritual:  

a) introducerea şi ridicarea drapelului de stat; 

b) intonarea Imnului de Stat; 

c) deschiderea ședinței și prezentarea scopului întrunirii și a componenţei Comisiei de 

decernare a titlului onorific de către președintele Senatului universtiar; 

d) se dă cuvântul unui membru al Comisiei pentru citirea Laudatio-ului;   

e) președintele Senatului universitar  dă citire Hotărârii Senatului ANMBși textului 

Diplomei corespunzătorea titlului onorific; 

f) are loc ritualul îmbrăcării robei şi a tocii; 

g) rectorul înmânează  Diploma şi însemnele titlului onorific și rostește un discurs; 

h) proapătul deținător al titlului este invitat să ia cuvântul; 

i) sunt invitaţi să ia cuvântul și alți participanţi la festivitate; 

j) președintele Senatului ANMB rostește discursul de încheiere; 

k) la finalul ceremoniei se intonează inmnul Gaudeamus Igitur. 



 

Art.13 Cheltuielile de organizare și desfășurare a festivităților de decernare a titlurilor 

onorifice sunt suportate de către ANMB.   

 

Art.14 Atribuirea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, MEMBRU DE 

ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE, PROFESOR DE ONOARE, SENATOR DE 

ONOARE şi PROFESSOR EMERITUS poate avea loc cu un prilej special: aniversarea 

Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a unei facultăţi sau a unui departament, o manifestare 

ştiinţifică de anvergură, un eveniment naţional sau internaţional. 

 

Art.15 (1) Atribuirea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, MEMBRU DE 

ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE, PROFESOR DE ONOARE SENATOR DE 

ONOARE şi PROFESSOR EMERITUS este pe viaţă. 

(2) Titlurile onorifice nu se pot acorda în absenţă sau post mortem, cu excepţia cazului în 

care decesul candidatului a survenit între momentul acceptării candidaturii şi organizarea 

ceremoniei de decernare.  

 

IV. DREPTURI, PRIVILEGII ȘI OBLIGAȚII 

 

 

Art. 16 Persoanele care deţin titlurile onorifice acordate de ANMB devin membri ai 

comunităţii universitare și au dreptul de a participa la viaţa academică a instituţiei și de a-şi 

promova realizările pe plan cultural şi ştiinţific în cadrul academiei.  

 

Art. 17 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va sprijini persoanele cărora le-a acordat 

titlurile onorifice prin promovarea imaginii şi a reușitelor profesionale ale acestora. 

 

 Art. 18 Purtătorul acestor titluri onorifice își  asumă, prin acceptare, obligaţia morală de a nu 

aduce atingere prin acţiunile sale prestigiului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.  

 

 Art. 19 Persoanele care deţin unul din titlurile onorifice acordate de Academia Navală 

„Mircea cel Bătrân” îşi asumă misiunea de a promova imaginea Academiei, de a contribui la 

dezvoltarea şi creşterea vizibilităţii ANMB.  

 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.20 (1) Retragerea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, MEMBRU DE 

ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE, PROFESOR DE ONOARE, și SENATOR 

DE ONOARE se poate face numai de către Senatul ANMB , în următoarele situaţii:  

a) informaţiile care au stat la baza propunerii de acordare a titlului onorific se dovedesc a fi 

false/nereale, în totalitate sau în parte;  

b) în cazul nerespectării eticii şi deontologiei în materia cercetării ştiinţifice;  

c) în cazul retragerii, acolo unde este cazul, a titlului ştiinţific de doctor;  

d) în cazul în care, prin acţiunile sale intenționate, deținătorul titlului a adus atingere/ 

prejudicii grave prestigiului Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa; 

  (2) În cazul constatării existenţei vreuneia dintre situaţiile descrise în cadrul alineatului 

anterior, propunerile de retragere a titlului onorific pot fi făcute de către: comandatul 

(rectorul) universității, președintele Senatului universitar, Consiliile facultăților. 



(3) Propunerile de retragere a titlurilor onorifice urmează aceeaşi procedură ca şi în 

cazul acordării și va fi documentată corespunzător. 

(4) Retragerea titlului este hotărâtă prin vot de către Senatul universitar, cu majoritate 

simplă. 

 

Art.21 Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului universitar al Academiei 

Navale “ Mircea cel Bătrân “nr.760 din 27.01.2022 şi abrogă vechiul regulament aprobat în 

şedinţa Senatului nr.616 din 17.09.2016. 

 

 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

 Comandor 

 Conf. univ.dr.ing. Alecu TOMA 
 

 

 

                                             PREŞEDINTE AL SENATULUI UNIVERSITAR 

                                                         Prof.univ.dr. ing. 

    Beazit  ALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

 
SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                            în şedinţa din ______________  conferă domnului 

 

                             Profesor  ______________________ 

 

de la _____________________________________________________ 

  

 

 

 

TITLUL  DE 

 

DOCTOR HONORIS CAUSA 

al  Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

 ÎN  DOMENIUL  ____________________________________ 

  

pentru contribuţii de mare valoare aduse la dezvoltarea ştiinţei, precum şi pentru 

colaborarea deosebită cu specialiştii Academiei Navale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”   

  

                                                  

PREȘEDINTELE  



SENATULUI UNIVERSITAR 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

 
SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                            în şedinţa din ______________  conferă domnului 

 

                             Profesor  ______________________ 

 

de la _____________________________________________________ 

  

 

 

 

TITLUL  DE 

 

MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE 

al  Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

 ÎN  DOMENIUL  ____________________________________ 

  

pentru contribuţii de mare valoare aduse învățământului superior și științei, precum şi 

la dezvoltarea parteneriatelor cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

 

  

 

 

 

 

 

      COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”   

  

                                                  

                                                                PREȘEDINTELE  

                                                                   SENATULUI UNIVERSITAR  



 

 

R O M Â N I A 

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

 
SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                            în şedinţa din ______________  conferă domnului 

 

                             Profesor  ______________________ 

 

de la _____________________________________________________ 

  

 

 

 

TITLUL  DE 

 

SENATOR DE ONOARE 

al  Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

 ÎN  DOMENIUL  ____________________________________ 

  

pentru contribuţii deosebite la îndeplinirea misiunii Academiei Navale „Mircea cel 

Bătrân”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”   

  

                                                  

                                                                PREȘEDINTELE  

                                                                   SENATULUI UNIVERSITAR  

 



 

 

R O M Â N I A 

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 

 
SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                            în şedinţa din ______________  conferă domnului 

 

                             Profesor  ______________________ 

 

de la _____________________________________________________ 

  

 

 

 

TITLUL  DE 

 

PROFESSOR EMERITUS 

al  Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” 

 

 ÎN  DOMENIUL  ____________________________________ 

  

pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, recunoscute de mediul 

academic naţional şi internaţional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      COMANDANTUL (RECTORUL) 

 ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN”   

  

                                                  

                                                                PREȘEDINTELE  

                                                                   SENATULUI UNIVERSITAR  


